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Karar Tarihi: 18/10/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 18/10/2020 tarih E.17174 sayılı 

‘‘Koronavirüs Salgını Ek Tedbirleri’’ yazısı istinaden İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın 

Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair Takip, Denetim, 

Uyarı ekseninde ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve 

uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına, 

Karar 2: 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda 
belirtilen 7 ayrı konuda il ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli 
planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine, etkinliği ve 
görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim 
faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz 
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe 
müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak 
şekilde belirlenmesine, 

 
 

Karar 3: Gerek belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru 
sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, 
radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın 

19 Ekim Pazartesi 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere 

kafe, restoran gibi yeme içme mekânları 

 

 

20 Ekim Salı 

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü 

toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) 

ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler 

 

21 Ekim Çarşamba 

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan 

fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri 

 

 22Ekim Perşembe 

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan 

kişiler 

 

23 Ekim Cuma 
AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri 

 

24 Ekim Cumartesi 

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri 

kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik 

alanları, pazaryerleri, sahiller vb.) 

 

25 Ekim Pazar 

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve 

elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, 

lunapark/tematik parklar 

 



özellikle maske kullanma konusundaki  telkin veya çağrı lara önemli ölçüde 
riayet et t ikleri  değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı 
şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması 
gerekmektedir.Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda 
yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve 
tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde 
toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık 
havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza 
hatırlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda 
belirtilen vasıtalarla anons edilmesinin sağlanılmasına; 

 
“Kıymetli vatandaşlarımız; 

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok 
dikkatli olmalıyız. 

Saygıdeğer hemşerilerimiz, 

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve 
yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli 
olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte 
başaracağız.” 

 

Karar 4: Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde 

temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin 

sağlanmasına, 

       Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe 

aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

 

Karar 5: Ardahan İlimizde Şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu alınarak ulaşımın 

sağlanmasına ilişkin olarak; 

1. Yerel yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapıları anlık olarak sorgulamaya 

uygun değilse veya teknik olarak yetersiz ise; 

a. HES Kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin 

HES kodları sorgulanır. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel 

Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak 

üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir, 

b. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda, sadece o güne 

ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası 

sisteme gönderilir. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler 

tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık 

Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir, 

c. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik 

Numarası ya da Pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile 

birlikte Sağlık Bakanlığı sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak 

gönderilecektir. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler 



tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık 

Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir, 

2. Kişiselleştirilemeyen seyahat kartı (TC kimlik/Pasaport ve/veya HES Kodu ile kart 

bilgilerinin eşleştirilmesi yapılmamış veya teknik olarak yapılamayan) kullanımlarında veya 

beyan usulü kontrol durumlarında ilgili görevlilerce; 

a. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden Vatandaşın HES Koduna ait karekod 

okutularak risk durumu sorgulanmasına, 

b. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil 

Uygulaması üzerinden girilerek risk durumu sorgulanmasına, 

c. Sorgu sonucu “RİSKLİ” çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden 

faydalandırılmamasına, 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, 

alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari 

işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 

inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


